
מתי 
בפעם 

האחרונה
עשיתם

משהו 
טוב

בשביל 
מישהו?

חלק מרכזי בחזון אותו אנו מנסים לממש במרכז 
גרנות הוא שיפור היחסים והתקשורת בין האזרחים 
להיות  הפך  בישראל,  החברתי  השיח  בישראל. 
שיח אלים, קשה ובלתי ראוי. האחדות, הסבלנות, 
בשיח  החזק  הכוח  להיות  חייבים  לזולת  הנתינה 

הציבורי המוביל והמנצח.

בשביל לאהוב באמת 
חייבים לדעת לתת ולהעניק

כל זה מתקיים
בעקבות הנתינה.

להיות מאושרים.

ככל שתעניקו יותר
תאהבו יותר.

בשביל זה
אנחנו כאן.

אהבה אמיתית היא תוצאה 
של נתינה ללא רצון לקבל.

לתת, להעניק, לאהוב,
להיות מאושרים

אהבה לבן או בת הזוג,
אהבה לילדים,
אהבה לעולם.

טעות היא לחשוב
שקודם אוהבים

ואחר כך רוצים להעניק

רק בעזרת מעגלים 
של נתינה נוכל להגיע 

לאושר האמיתי.

אנו במרכז גרנות מקדמים יזמות חברתית לשיפור 
מעניקה  החטיבה  הישראלית.  החברה  של  פניה 
לחברות  חברתית  אחריות  ותווי  הוקרה  תעודות 
ועסקים, עמותות וארגונים וכן אנשים פרטיים אשר 
מסייעים, תומכים, יוזמים ומעניקים מעצמם למען 

קידומה של החברה בישראל.

יחסים
ותקשורת

אחריות 
חברתית

הכשרת 
מטפלים

זוגיות 
ואהבה

מקרים
מיוחדים

דור 
העתיד

אנשי  מכשירה  המטפלים  הכשרת  חטיבת 
אוכלוסיות  וקידום  תמיכה  טיפול,  לסיוע,  מקצוע 
סדנאות  כוללת  ההכשרה  בקהילה.  שונות 
מיוחדות המועברות על ידי אנשי מקצוע מתחומי 
ההתנהגות,  ומדעי  החברה  מדעי  הפסיכולוגיה, 

אשר עוסקות במניע האנושי להתנהגות מילולית.

הסיוע של מרכז גרנות בתחומי זוגיות ואהבה כבר 
עזר לאנשים רבים למצוא את הזוגיות המתאימה 
אנו  הקיימת.  הזוגיות  על  לשמור  ו/או  עבורם 
אהבה  במציאת  רבים  לאנשים  לסייע  מצליחים 
במערכות  קשיים  על  בהתגברות  ולסייע  חדשה 

זוגיות קיימות.

נותנים מענה למשפחות  אנו  זו,  במסגרת חטיבה 
ועכב  כואבת  כלכלית  במצוקה  נמצאות  אשר 
אליו,  שנקלעו  המשפחתי  או  הנפשי  המצב 
התדרדרו לעוני ומחסור. מקרים אלו מטופלים על 
סודיות  על  שמירה  תוך  וברגישות  בנחישות  ידינו 

הפונים לסיוע.

הרחבה  הצעיר,  הדור  בקרב  ערכים  פיתוח 
והעמקה של ערכי הנתינה, הרצון להתנדב, לתרום, 
להשפיע ולתת מעצמך למען האחר. הנתינה אליה 
אנו מכוונים את בני הנוער אינה מצומצמת למגזר 
כפעולה  נתינה  אלא  מסוימת,  קהילה  או  אחד 
והן  הנותן  עבור  הן  סיפוק  המקנה  משמעותית, 

עבור המקבל.
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והמאמן  צמוד.  למאמן  זקוקות  הן  בנו  יתפתחו  האלה  שהתכונות  כדי  אבל 
רוצה  אדם  וכל  שלנו.  המצוינות  את  לפתח  שלנו  הרצון  הוא  ביותר  הטוב 
להשתייך לחלק הטוב של העולם, לחלק שמביא לסביבתנו תועלת ושמחה. 

נולדנו לטוב!!!

היכן שיש רצון, יגיע הניצחון

אם רק תרצו, זה המוטו שילווה אותנו, כי אין דבר העומד בפני כוח הרצון, 
אלפי שנים ניסו חוקים גדולים להבין את יחסי הכוחות שבין מאוויי הנפש שלנו 
אין תחליף  כי  ובגדול,  כולם,  את  ניצח  והרצון  אותנו,  המניעים  הרגשות  ובין 

לכוח הרצון.

עם  יחד  בא  כשהוא  הרצון,  כוח  כי  העולם,  את  לשנות  תוכלו  תרצו  רק  אם 
התמדה ונחישות, נעשה בעל עוצמה כפולה ומכופלת מכל כוח.

ד"ר צביה גרנות

במשך למעלה משלושים שנה מציעה שיטת הטיפול של ד"ר צביה גרנות לכל 
אדם שמעוניין בכך יכולת להתיידד עם עצמו, ולקחת אחריות על מעשיו על 
ידי שליטה בתגובותיו ובהחלטותיו כדי להבטיח שלא הרגשות שולטים בהם.

מרכז גרנות ]ע"ר[

מרכז גרנות הוקם מתוך ראיה שלנו שלא מספיק להיוולד כבני אדם, אלא עלינו 
גם לטפח בעצמנו את הידידות שלנו עם האדם שבנו.

יחסים ותקשורת הם המפתחות ליחסים שלנו עם העולם, ועל כל אחד מאתנו 
לגלות את האחריות החברתית הדרושה כדי להבטיח עתיד טוב יותר לדור 

הבא, וכדי ליצור מציאות של אחד למען השני במקרים מיוחדים של מצוקה.

אחד למען השני

זאת המטרה המרכזית והמשימה העיקרית שלנו בכל יום ויום: לתת, להעניק, 
להתרגש, לחבק, לאהוב, ולהתחבר עם העולם בדרך המועילה ביותר.

סביבתנו,  עם  לנו  שיש  היחסים  מערכת  בכל  הראשון  התפקיד  היא  נתינה 
וכאשר נתרגל לתת מעצמנו רק סובלנות ואהבה, נהפוך את העולם כולו למקום 

טוב יותר.

הצטרפו אלינו עם המון אהבה...

אלה הדברים שהופכים את כולנו להיות נעימים ואהובים.
רגישות, סובלנות, אופטימיות, הומור, 

שם מלא: ______________

ת.ז. : _________________

טלפון: ________________

_________________ נייד: 

_______________ כתובת: 

מס' כרטיס: _____________

סוג כרטיס: _____________

________________ תוקף: 

סכום כל התשלום: _________

תשלומים: ______________

________________ סה"כ: 

חתימה: _______________

בפרויקט המיוחד 
של סיוע בסל מזון
למשפחה נצרכת

סיפוק והנאה שבנתינה.
סיוע במקרים מיוחדים של מצוקה.

עלולים  במשבר  הנמצאים  זוגות  או  נשים 
לוותר על הקשר הזוגי הנפלא עקב מצוקה 

כלכלית.

הרווחה  מחלקות  עם  בשיתוף  גרנות  מרכז 
חוות  אשר  במצוקה  במשפחות  מטפל 
ונשים  הוריות  חד  נשים  בזוגיות,  קשיים 
מוכות ומעניק להן את התקווה לעתיד טוב 

יותר.

הפעילות מתקיימת במימון תרומות מהציבור 
הרחב ו-100% מהתרומה מופנה ישר לסיוע

קחו חלק

תורמים עכשיו!
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תרומה
בטלפון

באמצעות מילוי
הטופס המצורף

תרומה
בכרטיס 
אשראי

חשבון 640033
סניף כיכר המדינה
)157( בנק איגוד

תרומה
בהעברה 
בנקאית

תרומה
בבנק הדואר
חשבון 8-18122-4


